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Questão: /Question: 

 

Prezado Celso, 
 

Primeiro gostaria de perenizá-lo pelo seu site que é simplesmente 

espetacular! Possuímos uma plantação de eucalipto com 1 ano de idade, 

clonal do híbrido urograndis, clones gg100 e h15, espaçamento 3x2. 

Nossa intenção é conduzir utilizando desbastes e desramas de modo que 
a partir de uns quinze anos tenhamos um total de 300 toras/ha para uso 

em serraria, móveis, etc. Tenho duas perguntas: 

A madeira do referido híbrido é adequada às aplicações que 

pretendemos? 
Podemos proceder a desrama já com esta idade? (visto que nossa 
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floresta, por ser plantada em solo de excelente qualidade se encontra 

em pleno vigor, com crescimento acima da média). 

 

Certo de sua valiosa opinião,  desde já agradeço. Um abraço,      
 

Marcelo 

 

Em tempo: Não coloquei as perguntas no Eucaexpert porque não 
consegui. 

 

_________________________________________________ 

 
Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 

 

Caro Marcelo, bom dia. 

Agradeço seus comentários amigos e incentivadores acerca de nossos 
esforços para aumentar o banco de conhecimentos sobre os eucaliptos e 

Pinus para a Sociedade. 

  

Em relação à sua pergunta vou dividir em duas partes: 

 sobre a desrama em si, técnicas, épocas de realizar a mesma, etc. 
peço que aguarde a Eucalyptus Newsletter número 25 a sair em 

início de fevereiro próximo, pois ela terá uma seção exclusiva 

sobre poda/desrama em eucaliptos  

 sobre seus clones de Eucalyptus urograndis, posso dizer que a 

numeração em si não significa muita coisa, pois cada produtor usa 

suas próprias siglas. Por isso, muitas vezes um mesmo material 
genético é vendido sob diferentes siglas. Na verdade, os clones de 

E.urograndis podem ter propriedades de madeira que variam 

desde as de E.urophylla até as de E.grandis. Alguns desses clones 

são excepcionais para madeira serrada (não empenam, racham 
pouco, tem excelente coloração, maciez, maleabilidade, etc). 

Outros nem tanto. Em geral, mesmo que não sejam os ideais, as 

tecnologias de desdobro e de secagem já conseguem minimizar os 

defeitos intrínsecos que a madeira possa apresentar.  

 Sua idéia de manejar com desbastes e desramas com certeza vai 

permitir obter árvores volumosas e de madeira de qualidade no 

mínimo aceitável no corte final, esperamos que excelente. Boa 

sorte. 

Portanto, peço apenas que se mantenha atento às edições das 

Eucalyptus Newsletters, que em breve terá muita literatura referenciada 



e conceitos para você enriquecer sua biblioteca de conhecimentos sobre 

o eucaliptos. Espero que a edição 25 possa lhe ser muito útil. 

Um abraço e sucessos 

Celso Foelkel 
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